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Magic Metallics 
Magic Metallics innehåller äkta metallpartiklar i en akrylbas som gör att dina projekt ser ut som 
om de vore gjorda av metall. Magic Metallics kan användas för sig eller tillsammans med Patina 
och Rapid Rust (oxiderinqsmedel) med vilka man kan skapa vackra ärgade och rostiga ytor på 
bara någon timme, som annars tar flera år att få fram. 
Oxideringsmedlen (Patina och Rapid Rust) används som katalysator för att påskynda den 
naturliga processen. Magic Metallics kan användas på de flesta underlag såsom trä, järn, 
betong, plast, zink, keramik, gips, glas... 

Produkterna: 

Metallfärgerna: 

- MM-102 Copper Metallic (koppar) reagerar med Green Patina (MM-202) och bara 
otillräckligt med Rapid Rust (MM-305).  

- MM-103 Dark Bronze Metallic (brons) reagerar med Green Patina (MM-202) och bara 
otillräckligt med Rapid Rust (MM-305).  

- MM-105 Gold Metallic (guld) reagerar med Green Patina (MM-202) och bara otillräckligt 
med Rapid Rust (MM-305).  

- MM-106 Steel Metallic (järn) reagerar endast med Rapid Rust (MM-305) och bara 
otillräckligt med MM-202. 

Patina för brons, koppar och guld: 

- MM-202 Green Patina.  

Patina för järn: 

- MM-305 Rapid Rust (fungerar endast med Steel Metallic MM-106). 

Sealer/Lack: 
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- Till exempel DecoArts Matte Varnish DS60 eller Dura Clear Ultre Matte DS124 
(förhindrar en fortsatt oxidering pga fukt och syre från omgivningen). 

Grundläggande instruktion: 

- Applicera alltid Magic Metallics på en ren och torr eller grundmålad yta. 
- Testa/öva med produkterna först på en papp- eller träskiva för att lära dig hur 

produkterna fungera. 
- Skaka eller rör metallfärgerna (MM-102, 103, 105, 106) väl, skruv av locket och rör om 

med en pinne, eller häll över produkten i en plastmugg, eftersom de reagerande 
metallpartiklarna har en tendens att sjunka till botten av flaskan. Applicera metallfärgen 
med pensel eller svamp. 

- Applicera ett rejält lager metallfärg. Låt torka minst en timme. Applicera ett andra lager 
metallfärg och medan det fortfarande är fuktigt applicerar/sprayar man den eller de 
Patinaprodukter som önskas. 

- Vänta i 30-45 minuter. Är du nöjd med resultatet väntar du till föremålet är helt torr och 
applicera 2 tunna Iager sealer/lack, om inte, applicerar man endast mer av både metallen 
och oxideringsmedlet. Har man fått ett för kraftigt resultat, kan man fukta en 
pappershandduk och gnugga lätt på ytan för att få bort överskottet. Tänk på att ytan 
måste vara helt torr innan man kan se det slutgiltiga resultatet. 

- Metallerna kan snabbtorkas med en fläkt eller hårtork, men oxideringsmedlen måste 
torka naturligt för maximal oxidation. Vill man däremot avbryta oxideringsprocessen kan 
man göra detta genom att blåsa med hårtork eller fläkt till ytan är helt torr och sedan 
försegla föremålet med sealer/lack. 

Övrig information: 

På trä: Förbered ytan på sedvanligt sätt. Grundmåla innan med en akrylfärg för att få bort 
oönskad materialstruktur (tänk på ådringen). Börjar sedan med applikation av metallfärg och 
patina (se ovan). 

På glas och hala ytor: Kan förberedas med ett tunt lager av DS39 (specialmedel för akrylfärg) 
från DecoArt. Börjar sedan med applikation av metallfärg och patina (se ovan). 

Magic Metallics passar bra för att jobba med blandtekniker inom måleriet på canvas mm.  

Grundmåla ljusa ytor med en mörk akrylfärg, så att de ljusa inte skiner igenom. Börjar sedan 
med applikation av metallfärg och patina (se ovan). 

Man kan göra föremålet utomhuståligt genom att man applicera 2 lager av DecoArts Dura Clear 
DS124 efter föremålet är torr. Låt lacken härda i 72 timmar innan du ställer ut föremålet. 

Lycka till! 
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